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يَّة اخلفية والنتائج الظاهرة الأمِّ

تخيُّل  الإلكرتوين  والتعليم  املعرفة  عامل  على  ال�صعب  من 
كيف ل ي�صتطيع اأحدهم التوا�صل كتابًة مثل غريه من غالبية 
عامل  يف  ع  متوقَّ وغري  مبهمًا  �صيئًا  ة  يَّ الأمِّ ُتعدُّ  اإذ  النا�س، 
ياأبه به كل من يعرف  اأمر خفيٌّ ل  املتعلِّمني، ومن هنا فهي 
يِّني  القراءة والكتابة، ويف كل الأحوال من ال�صعب متييز الأمِّ

من املتعلِّمني يف عامل يكتظُّ بهم جميعًا.
املتعلِّمني جتاهلها.  ال�صهل على  واقع خفي، من  ة  يَّ الأمِّ ولأنَّ 
فح�صب،  النا�س  قلوَب  توجع  ل  يَّة  الأمِّ اأنَّ  من  الرغم  على 
الأعمال  باأ�صحاب  ت�صرُّ  يَّة  الأمِّ كذلك.  اأموالهم  ت�صلب  بل 
الذين يبحثون عن العمالة املاهرة التي ميكن تدريبها على 
اإلى  يحتاج  الذي  املجتمع  وتوؤذي  دة،  معقَّ مبهام  ال�صطالع 
واأموالهم  مواهبهم  ا�صتثمار  ي�صتطيعون  منتجني  مواطنني 
م املجتمع  العام، وهي تعوق تقدُّ اأجل ال�صالح  واأوقاتهم من 
حل  �صبيل  يف  املوارد  من  مزيد  ل�صتثمار  تدفعه  حني 
واملناف�صة،  م  والتقدُّ التميز  اإلى  التطلُّع  من  بدًل  امل�صكالت، 
اإلى  اأولياء الأمور  ة الأجيال القادمة حني يفتقر  يَّ ل الأمِّ وتكبِّ
جيل  تن�صئة  ثمَّ  لأبنائهم،  التعليم  فر�س  توفري  على  القدرة 

يت�صم بالوعي وينعم بال�صعادة.

جمال بن حويرب

المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

ة املنت�صرة  يَّ لكي ت�صبح برامج التعليم اأكرث فاعلية يف مواجهة الأمِّ
ننا من مكافحة  ى روؤية جديدة مُتكِّ يف كل دول العامل، علينا اأن نتبنَّ
يَّة متَّ ت�صريع »قانون عدم ترك  يَّة وحموها، وللق�صاء على الأمِّ الأمِّ
طفل اأو بالغ من دون تعليم«، وهو قانون اأمريكي اأُقرَّ عام 2002، 
م�صائل  وحل  القراءة  يعرفون  الطالب  كل  اأنَّ  من  د  للتاأكُّ وذلك 
الريا�صيات كلٌّ ح�صب م�صتواه الدرا�صي، وب�صكل اأف�صل من الو�صع 
ق الهدف املن�صود بحلول عام  القائم يف مطلع الألفية. على اأن يتحقَّ
القانون،  لهذا  ني  مهمَّ مرتكزين  اإلى  هنا  الإ�صارة  وجتدر   ،2014

وهما:
الطالب كيف  لتعليم جميع  ة  علميَّ اتباع منهجية  اأهمية  تاأكيد   u

يقروؤون.
يف  اأهدافها  حتقيق  يف  تف�صل  التي  املدار�س  حما�صبة  �صرورة   u

تعليم ال�صغار.

في ثواٍن...

جمال بن حويرب

المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

الأمية«  »حتدي  م�صروع  على  جهودنا  تركيز  ظلِّ  يف 
م�صكلة  لعالج  �صـــحريٌّ  حـــــلٌّ  هــناك  لي�س  اأنه  د  نوؤكِّ
على  القائم  التعليم  هــو  الوحيد  فعــــالجها  يَّة،  الأمِّ
يطرحه  ما  بالتحديد  هو  هذا  مدرو�س.  علميٍّ  منهٍج 
حمو  نحو  »الطــــريق  كتــابه:  يف  كوركوران«  »جون 

يَّة: الفكر امل�صتنري يف تعليم ال�صغري والكبري«. يرى الرتبوي ورائد الأعمال  الأمِّ
توؤذي  كونها  رغم  املتعلِّمني،  معظم  يتجاهله  خفيٌّ  واقٌع  ة  يَّ الأمِّ اأنَّ  »كوركوران« 
املجتمع الذي يحتاج اإلى مواطنني منتجني ي�صتطيعون ا�صتثمار مواهبهم واأموالهم 

واأوقاتهم من اأجل ال�صالح العام.

يَّة من  �س الإجراءات التي يجب علينا اتخاذها ملكافحة الأمِّ نعر�س يف هذا املُلخَّ
�صني باأدوات ومناهج البحث العلمي  خالل ثالثة حماور متوازية؛ اأوًل: تزويد املدرِّ
اإلى  ليتعاملوا بجدارة مع احتياجات الطالب. ثانيًا: دفع كليات تدريب املعلمني 
اإعادة بناء مناهجها ا�صتنادًا اإلى نتائج املناهج التي ثبتت فاعليتها. ثالثًا: متكني 
كلِّ من فاتتهم فر�صة اإتقان مهارة القراءة وتزويدهم بالإر�صادات املُنا�صبة لكلِّ 

مرحلٍة من مراحل العملية التعليمية.

اأ�صباب فهمنا اخلاطئ  »البحث عن احلقيقة:  كتاب:  الثاين  �س  املُلخَّ ُم يف  ونقدِّ
للعامل، وملاذا يف الإمكان اأف�صل مّما كان« لل�صويدي »هانز روزلينج«، وهو كتاٌب 
وعر�صها  العلمية  احلقائق  على  لرتكازه  نظرًا  القّراء،  باحرتام  حظي  منهجيٌّ 
بطريقة اإيجابية، بعيدًا عن الفرتا�صات ال�صلبية والنظرة الت�صاوؤمية للعامل. يوؤّكد 
الدكتور »روزلينج« اأننا لكي نفهم العامل على حقيقته، علينا اأن نعرَف الأ�صباب 
التي اأ�صهمت يف تكوين تلك النظرة املت�صائمة، ما يجعلنا نتخذ قراراٍت اأف�صَل، 
وننتبه اإلى التغيريات احلقيقية والفر�س املتاحة، ونحاول جتنَُّب املخاوف التي ل 

َر لها. مربِّ

الكثريين،  نظرة  �صلبيٍّ يف  �صلوٍك  من  اليوم  نراه  مّما  �س  املُلخَّ هذا  اأهمية  تنبع 
ر  التذمُّ اإلى  مييلون  معظمهم  فاإنَّ  للعامل  نظرتهم  عن  هوؤلء  ن�صاأل  فعندما 
، رغم عدم مو�صوعيتها.  والت�صاوؤم، ب�صبب روؤية �صوداوية ُفِطَر عليها العقُل الب�صريُّ
ئًا كما  َع بروؤيٍة جديدٍة تعتمُد على احلقائق؛ لأنَّ العامل لي�س �صيِّ ولذا علينا اأن نتمتَّ
اأن جنعَل  الع�صور  ُة على مرِّ  الإن�صانيَّ اأثبتت  ن�صتطيُع كما  لأننا  املت�صائمون؛  يراه 

جمتمعاِتنا وعامَلنا كلَّه مكانًا اأف�صل.

ولتقدمي املزيد من ا�صرتاتيجيات التميُّز والريادة يف التعليم، ُنوافيكم مبلخ�س 
تاأليف  الرتبوية«  للريادة  اأ�صا�صية  ا�صرتاتيجيات  ثالث  املدرو�س:  »التفوُّق  كتاب: 
»اإ�س دال�س دان�س«. ال�صرتاتيجيات الثالث ت�صمل ريادة قادة التعليم يف العدالة 
جمال  يف  القيادي  الوعي  منطلق  من  علينا  اأنَّ  يعني  هذا  والتوا�صل.  والتغيري 
جتاربنا  عرب  جديدة  معرفة  واكت�صاب   ، والنموِّ التعلُّم  على  نحر�َس  اأن  التعليم، 
قناها بالفعل اأحيانًا اأخرى؛  اأحيانًا، وبتو�صيع وجهات نظرنا ب�صاأن املعرفة التي حقَّ
نحافظ،  اأن  علينا  يبقى  وممار�صاتنا،  جتاربنا  تعقيد  مدى  عن  النظر  فبغ�س 
اأ�ص�س النجاح ومبادئه عرب الريادات الثالث، لنثبت حّقًا  وب�صكل ُم�صتدام، على 

اأنَّ القيادة ريادة.
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د اأنَّ حما�صبة املدار�س اأمٌر مطلوٌب يف  من املوؤكَّ
الطفولة  مرحلة  يف  �صيما  ل  التعليمية،  العملية 
يتعلَّمون  اأنَّ الطالب  د من  للتاأكُّ رة، وذلك  املبكِّ
يكت�صبوا  كي  اإليها  يحتاجون  التي  الأ�صا�صيات 
مهارات معرفة القراءة والكتابة، فكيف ميكننا 
عها  اإن مل ُنخ�صِ قيا�س نتائج العملية التعليمية، 

للقيا�س؟
�س الإجراءات التي ميكن  ونعر�س يف هذا املُلخَّ

يَّة من خالل ثالثة حماور  اتخاذها ملكافحة الأمِّ
خمتلفة ومتكاملة يف الوقت نف�صه:

�صني باأدوات ومناهج البحث كي  u تزويد املدرِّ
يتعاملوا مع احتياجات الطالب.

ب  ُتدرِّ التي  واجلامعات  الكليات  على   u

�صني اأن تعيد بناء مناهجها على اأ�صا�س  املدرِّ
البحث  نتائج  مع  املتفقة  القراءة  توجيهات 
الف�صول  يف  فاعليتها  ثبتت  التي  العلمي 

ال�صوتي  الذكاء  وبخا�صة  التعليمية- 
)متييز الأ�صوات(، والألفاظ والفهم واإثراء 

القامو�س اللغوي.
اإتقان  من  نوا  يتمكَّ مل  من  اإلى  بالن�صبة   u
بالإر�صادات  تزويدهم  القراءة، يجب  مهارة 
العملية  مراحل  من  مرحلة  كل  يف  املالئمة 
رة  املبكِّ الطفولة  بالتعليم يف  بدءًا  التعليمية، 

وو�صوًل اإلى برامج تعليم البالغني.

بدايًة يجب تاأكيد احلقيقة العلمية الر�صينة التي 
القراءة يف  يتعلَّموا  الذين مل  الأطفال  اإن  تقول 
اأو اخلام�س البتدائي، �صيعانون  ال�صف الرابع 
كثريًا يف مراحل التعليم الالحقة، و�صيفتقرون 
كبارًا اإلى كثري من املهارات ال�صرورية للنجاح 

يف احلياة العملية.
اأبنائنا  بني  العالقة  فيه  د  ُنوطِّ وقت  اأف�صل 
املدر�صة  �صنوات  هو  والأ�صوات  واحلروف 
يتم  اإل حينما  ب�صهولة  ق هذا  رة، ول يتحقَّ املبكِّ
واأغاين  باملو�صيقى  الأ�صوات واحلروف  تدري�س 
الأ�صاليب  من  وغريها  والألعاب،  الأطفال 
خ  ير�صِّ م  ومنظَّ منهجي  وب�صكل  املرحة، 
بتكرار  الأطفال  ي�صتمتع  الأ�صا�صية.  مهاراتهم 
اجلديدة،  املهارات  وبتعلُّم  والألعاب  الأغاين 
ر للمهارات اللغوية لالأطفال  ويعدُّ القيا�س املبكِّ
ننا  يف مرحلة احل�صانة فح�صًا مبدئيًا مهمًا مُيكِّ
�صيعاين  الطفل  كان  اإذا  مبا  الدقيق  التنبُّوؤ  من 
توقيت  اأنَّ  كما  م�صتقباًل،  القراءة  يف  �صعوبات 
الأطفال  لأنَّ  جدًا؛  مهم  املهارات  اكت�صاب 
ن�صتطيع  ولهذا  ب�صرعة،  اأخطاءهم  حون  ي�صحِّ
املتابعة  خالل  من  القراءة  ف�صل  مننع  اأن 

ر. والفح�س املبكِّ

�ضلب املو�ضوع

ق هذا من دون منهج علمي. يَّة، فعالجها الوحيد هو التعليم؛ ولن نحقِّ لي�س هناك حل �ضحري لعالج م�ضكلة الأمِّ

" "

الة يف متييز الأ�ضوات والألفاظ والطالقة والقامو�س اللغوي والفهم. نات اخلم�ضة للقراءة الفعَّ تتمثَّل املكوِّ

"

"
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ترقية الطالب من ف�صل اإلى اآخر ب�صكل روتيني 
ي�صبه الإدمان، وهذا م�صلك تعليمي ينذر بعواقب 
عون اأنَّ  وخيمة. �صار كل الطالب وكل الآباء يتوقَّ
يعني  املدر�صة  يف  عامًا  ع�صر  اثني  اأبنائهم  بقاء 
ا�صتحقاق  غري  من  حتى  بال�صرورة،  جهم  تخرُّ
ومن دون حتقيق اإجناز اأكادميي حقيقي. معظم 
نقل  اإلى  متيل  جدًا  قليلة  وبا�صتثناءات  املدار�س 
الأعلى  الف�صل  اإلى  درا�صي  ف�صل  من  الطالب 
درا�صية  �صنة  لأي  الطالب  اإعادة  لأنَّ  تلقائيًا، 
�صار اأمرًا حمِبطًا وغري مقبول اجتماعيًا، وهذا 
اإلى ال�صفوف التالية مع  اأن ُينقل الطالب  يعني 
زمالئهم رغم ر�صوبهم اأو ح�صولهم على درجات 
الإجراء  هذا  اتخاذ  املدار�س  لت  ف�صَّ لقد  اأقل. 
على البحث يف الأ�صباب اجلوهرية لفتقار هوؤلء 
القراءة  يف  الأ�صا�صية  املهارات  اإلى  الطالب 

والكتابة والريا�صيات.
ومثل اأي اإدمان، للرتقية الجتماعية اآثار جانبية 
مل  الذين  الطالب  ترقية  ترفع  فلن  خطرية، 
تقديرهم  ال�صرورية  التعلُّم  مهارات  يكت�صبوا 
اإلى  انتقلوا  اأنَّهم  يعتقدون  بجعلهم  لذاتهم 
اأنَّهم  اإذ يعلم الطالب  ال�صف الدرا�صي الأعلى، 
�صلوكًا  ينتهجون  يجعلهم  ما  وفا�صلون،  را�صبون 
ُمعاديًا للمدر�صة، وهذا اأحد اآثار الإدمان ال�صيئة، 
هوؤلء  اقتناع  يف  تتمثَّل  اأخرى  نتيجة  وهناك 
الطالب باأنَّهم فا�صلون، لأنَّ اجلميع قد تخلَّى عن 
ُيدفعون  �صاروا  واأنَّهم  تعليمهم،  بجدوى  الإميان 
يف الزحام وبني ح�صود الطالب، لتجميل الأرقام 

وحت�صني �صورة املدر�صة فقط.
مع  الجتماعية  الرتقية  روتني  توقُّف  املهم  من 
للطالب  بديلة  فر�س  بتوفري  ال�صادق  اللتزام 

بهم من  �صني ملثل هذه امل�صكالت ب�صبب ت�صرُّ املعرَّ
ع  التعليم قبل اإنهاء درا�صتهم، ول ينبغي اأن نتوقَّ
مبفردهم،  م�صكالتهم  الطالب  هوؤلء  يحلَّ  اأن 
الريا�صيات،  فكل طالب يعاين عجزًا- �صواء يف 
اأو القراءة، اأو اأي مو�صوع اآخر- يجب اأن يح�صل 
ه من الدعم والهتمام والتوجيه. على ما ي�صتحقُّ

ويعدُّ برنامج التعليم املنفرد من النماذج التي 
التعليم  ليواكب  ر  مطوَّ لأنَّه  تطبيقها،  يجب 
اخلا�س لكل طالب. حني نعترب كل طالب حالة 
التعليمي  برناجمه  له  يكون  اأن  اأي  خا�صة، 
�صتعمُّ  التعليمية،  احتياجاته  ملواكبة  م  امل�صمَّ
برنامج  خ  ير�صِّ وبهذا  اجلميع،  على  الفائدة 
التعليم املنفرد اأ�ص�س التعليم العادل وت�صحيح 
الأخطاء التي ت�صاعد الطالب على التعامل مع 

نواحي عجزهم. 

الرتفيع الروتيني: �ضلوك تعليمي �ضار 

َدت ولية »كولورادو« معايري اختبارات ال�صف الرابع عام  كانت »املنطقة 60 التعليمية« يف مقاطعة »بويبلو« بولية كولورادو تعاين م�صكلة كبرية، اإذ وحَّ
ل مكثَّف على م�صتوى املنطقة التعليمية با�صتخدام منوذج قراءة قائم على  1997، فتبنيَّ اأنَّ مدار�س املنطقة كانت اأقل من غريها، يف و�صع برنامج تدخُّ

البحث والتجربة، بدًل من الع�صوائية كما جرى يف ال�صابق، وخالل ب�صع �صنوات ارتفعت معايري وم�صتويات »املنطقة 60 التعليمية«، ونالت الثناء والتقدير 
وو�صلت اأ�صداء جناحها اإلى العا�صمة »وا�صنطن«.

التعلُّم من الناجحني: جتربة »كولورادو«
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التعليمية« مبادرة الرتكيز على القراءة، ولو   60 اإدارة »املنطقة  دعم جمل�س 
كان  ا�صتبعادها.  اأو  تقلي�صها  التي متَّ  الأخرى  الربامج  جاء هذا على ح�صاب 
ك بروؤية وتنفيذ املمكن،  نه من التم�صُّ التزام املجل�س بذلك اأمرًا مهمًا، ما مكَّ

ل امل�صوؤولية الكاملة جتاه النتائج.  وال�صماح بتغيري الربامج واملناهج، مع حتمُّ
وتطوير طرق  �صني  املدرِّ تدريب  �صمل  الذي  بالتغيري  »بويبلو«  التزمت مقاطعة 
تدري�س الأطفال، ومن البداية بادر اإداريو »املنطقة 60 التعليمية« اإلى التعاون 
اأثبت  ولقد  الطالب،  الذين دعموا مبادرة رفع م�صتوى حت�صيل  �صني  املدرِّ مع 
امللتزمون  املعلِّمون  فيها  بادر  التي  »بويبلو«  اأهميته، وبخا�صة يف  اللتزام  هذا 

نقابيًا ومهنيًا بدعم املبادرات اجلديدة. 

مبنى  ملحق  داخل  التعليمية«   60 »املنطقة  للقراءة يف  عيادة  اأول  اأُقيمت 
متَّ  الذين  املنطقة  �صي  مدرِّ خرية  من  ثمانية  العيادة  يف  عمل  قدمي. 
الذين  الثالث  ال�صف  وكان طالب  »لندامود-بل«،  برنامج  على  تدريبهم 
�صيهم الذين راحوا  يعانون �صعوبات يف القراءة ُينقلون اإلى العيادة مع مدرِّ
يف  ال�صرتاتيجيات  تطبيق  كيفية  ويتعلَّمون  بانتظام  اجلل�صات  يح�صرون 

ف�صولهم التعليمية.
ُي�صاف اإلى اإمداد الطالب بتوجيه مكثَّف اأن عك�س مفهوم عيادة القراءة 
�صني كي يكت�صبوا  التزام املنطقة التعليمية بالتدريب املكثَّف والواعي للمدرِّ
التعلُّم  مهارات  لينقلوا  اإليها  يحتاجون  التي  والأدوات  البحثية  املهارات 
ال�صرورية لتالميذهم، فلي�س ال�صت�صاريون ول الإداريون هم من يعلِّمون 
اإلى  يحتاجون  من  هم  املدر�صني  فاإنَّ  هنا  ومن  �صون،  املدرِّ بل  الأطفال، 
الف�صول  م�صتوى  يف  حقيقي  تغيري  يحدث  كي  واجلاد  املكثَّف  التدريب 

التعليمية.
الأول  العامل  يتمثَّل  القراءة.  عيادة  جناح  يف  عوامل  ة  عدَّ اأ�صهمت  وقد 
لكل  الفردية  الحتياجات  لتحديد  الت�صخي�صية  الختبارات  ا�صتخدام  يف 
لقد  البحث.  القائم على  القراءة  الثاين يف منوذج  العامل  طالب، ومتثَّل 
وغري  املوجودة  العيادة  من  بدًل  م�صتقل  كمركز  الأولى  العيادة  �صت  اأُ�صِّ
م خدمات للطالب يف زاوية  العاملة يف نف�س الوقت، وكانت الأخرية تقدِّ
بيئة  املكان  هذا  ر  وفَّ لقد  املدر�صة.  مكتبة  يف  طاولة  على  اأو  الف�صل  من 

�صة اأُعطَيت القراءة فيها الأولوية الق�صوى. متخ�صِّ
عندما واكبت اأهداف برنامج القراءة املعايري التعليمية؛ مت حتديد ال�صروط 
التي على كل طالب ا�صتيفاوؤها ليكمل درا�صته يف �صف بعينه. كانت هذه 

اللتزام

عيادة للقراءة

ف ن�صبة  ثون اللغة الإ�صبانية، وكانت احلكومة ت�صنِّ عة، ومعظمهم يتحدَّ اجلدير بالذكر اأنَّ �صكان »املنطقة 60 التعليمية« ينحدرون من اأقلِّيات عرقية متنوِّ
كبرية من العائالت حتت خط الفقر، ومن هنا ل يعدُّ الو�صول اإلى املوارد الكافية اأ�صا�صًا للنجاح. لقد ارتقت »املنطقة 60 التعليمية« بنف�صها من الف�صل 
بوا اأ�صاليب منهجية جديدة. لقد اأعادت  �صيها الذين جرَّ اإلى م�صتوى رفيع من النجاح ب�صبب التزام ووعي جمل�صها التعليمي، وجهود قيادتها، وحما�س مدرِّ

ت ال�صلوكيات والنتائج.  املنطقة توظيف مواردها املتاحة ب�صكل اإيجابي ور�صيد، فتغريَّ
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رة الطفولة املبكِّ
اخلطوة الأولى يف تعليم ال�صغار هي معرفة اأنَّ جميع 
الأطفال يتعلَّمون القراءة بنف�س ال�صكل، اإذ يحتاجون 
اإلى تعلُّم نف�س مهارات الفهم، وتو�صيع نطاق قامو�صهم 
ا  اأمَّ ث عنه وفهمه،  اللغوي، وقراءة ما ميكنهم التحدُّ
الأطفال الذين يعانون م�صكالت التعلُّم فيجب تقدمي 

مزيد من امل�صاعدة لهم على الفور.
واأحد  النف�س  علم  اأ�صتاذ  وود«  »فرانك  الدكتور  يرى 
رة  قادة الأبحاث الت�صخي�صية يف مرحلة الدرا�صة املبكِّ
 %10 اأنَّه يف املدار�س البتدائية النموذجية، يحتاج 
�س  مدرِّ اإلى  التح�صيل  يف  رين  املتاأخِّ الأطفال  من 
�س اأو اإخ�صائي قراءة خارج الف�صل التعليمي  متخ�صِّ
من  �صغرية  جمموعة  تدري�س  هذا  ن  ويت�صمَّ العادي، 
الأطفال اأو كل طفل على حدة كي يكت�صبوا مزيدًا من 
وقراءة  ال�صفوي   ّ الق�سِ املنطوقة من خالل  الكلمات 
قامو�صهم  يت�صع  اأن  وبعد  اأمامهم،  العلنية  املعلِّم 
القراءة  مهارة  الطالب  هوؤلء  تعليم  يتم  ال�صفوي، 

ب�صكل منتظم وعلني.
لتحديد م�صتوى التدري�س الذي يحتاج اإليه الطالب، 
حتتاج املدر�صة اإلى ا�صتخدام الختبارات الت�صخي�صية 

ال�صروط هي نف�صها متطلَّبات اللتحاق بال�صف 
م�صوؤولية  املدار�س  لت  ُحمِّ لقد  التايل.  الدرا�صي 
امل�صتوى  اإلى  ينتقلوا  كي  الطالب  م  تقدُّ تقييم 
التايل؛ وكان يتم اإجراء التقييم كل ثالثة اأ�صهر، 
منوذج  على  القائم  القراءة  برنامج  كان  ولقد 
ة حوا�س لدى الطفل،  »لندامود-بل« ي�صتثري عدَّ
فكان يجذب الطالب من خالل عملية ح�صية- 

ذهنية ت�صمن اإتقانهم قراءة كل الكلمات.

القيادة
ز التطوير املحرتف يف »املنطقة 60 التعليمية«  ركَّ
عن  م�صوؤوليتهم  دًا  موؤكِّ اأي�صًا،  الإداريني  على 
املدار�س  مديرو  ل  حتمَّ املنطقة.  يف  طفل  كل 

ومتثَّل  مدار�صهم،  يف  التدري�س  قيادة  م�صوؤولية 
اأنَّ  الدر�س الذي تعلَّمته كل مدار�س املنطقة يف 
يدعمه  حني  اإل  يحدث  ل  احلجم  بهذا  تغيريًا 

القادة.

لن ُيرتك طالب واحد بال 
مهارة القراءة

اإلى  التعليمية«   60 »املنطقة  جتربة  لت  حتوَّ
ذوو  فيهم  الطالب، مبن  �صامل جلميع  برنامج 
واخلا�صة،  املنفردة  التعليمية  الحتياجات 
على  املنفرد  التعليم  �صي  مدرِّ تدريب  ومت 
ليلبُّوا  »لندامود-بل«  لنموذج  التعليمية  العملية 
وبالتدريب  الوقت  ومبرور  طالبهم،  احتياجات 

اأتقن  معها،  والتعامل  اللغة  فهم  على  املكثَّف 
ال�صرورية،  القراءة  مهارات  كثريون  طالب 
التعليم  برنامج  عن  ال�صتغناء  من  نهم  مكَّ ما 
منهج  تعميم  بالإمكان  �صار  وهكذا  املنفرد، 
القراءة على املنطقة التعليمية كلها، ومت توجيهه 

اإلى كل طفل على حدة.

ر ل املبكِّ التدخُّ
خل يف  متثَّل حل م�صكلة »بويبلو« يف التقييم والتدُّ
ملرحلة  برنامج  تخ�صي�س  ومت  بل  رة،  مبكِّ �صنٍّ 
من  الرابعة  يف  لالأطفال  م  ُقدِّ املدر�صة  قبل  ما 
املنطقة،  يف  ابتدائية  مدر�صة  كل  يف  عمرهم 

�صة بيتون«. بف�صل منحة من »موؤ�صَّ

ل التعليمي يف كل مرحلة من مراحل احلياة، بدءًا من مرحلة ما قبل املدر�صة  مل�صاعدة اأكرب عدد من النا�س على عبور ج�صر التعلُّم، يجب توفري التدخُّ
ل التعليمي اأهم من الأخرى يف برنامج  وا التدريب املنا�صب، فال توجد مرحلة للتدخُّ �صون تلقَّ وو�صوًل اإلى �صن البلوغ، كما يجب اأن ي�صطلع بهذه املهمة مدرِّ

التعليم املنفرد، اإذ ميثِّل الربنامج عملية م�صتمرة.

التعليم من املهد اإلى اللحد
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تعليم الكبار ومن تركوا املدر�ضة

اللغوية  املهارات  لتقييم  احل�صانة  مرحلة  يف 
اأن  املهم  ومن  للقراءة،  واجلاهزية  ال�صفوية 
حتى  ال�صفوية  القراءة  مهارات  تقييم  ي�صتمر 

ي�صل الطفل اإلى ال�صف الثالث.
الذين  الأطفال  يواجه  الأحيان  من  كثري  يف 
ال�صفوف  يف  القراءة  يف  �صعوبات  يعانون 
ال�صف  اإلى  ترقيتهم  ت  ومتَّ الأولى،  الدرا�صية 

الدكتور  وي�صرح  لحقًا،  كثرية  يات  حتدِّ الثالث، 
على  بطفل  اللحاق  »ن�صتطيع  بقوله:  هذا  »وود« 
املراقبة  خالل  من  الفخ،  هذا  يف  الوقوع  و�صك 
رة والختبارات الت�صخي�صية، ورفع م�صتوى  املبكِّ
اإلى  »متو�صط« حني ي�صل  اإلى  القراءة  اأدائه يف 
ينتك�س  اأن  ميكن  ذلك  ورغم  الثالث،  ال�صف 
الطفل لي�صل اإلى مرحلة قريبة من العجز الذي 

الدكتور  ويعتقد  احل�صانة«،  مرحلة  يف  اأبداه 
يتمثَّل  النتكا�صة  لهذه  الرئي�س  ال�صبب  اأنَّ  »وود« 
ويقول:  اللغوي،  القامو�س  اإثراء  اإلى  يف احلاجة 
من  بدءًا  زه  ونعزِّ اللغوي  قامو�صه  نرِث  مل  »اإذا 
�صنف�صل  الثالث،  ال�صف  اإلى  وو�صوًل  احل�صانة 
املطلوبة  اللغوي  القامو�س  مهارات  اإثراء  يف 

للنجاح يف القراءة الالحقة«.

الذين  �صنًا  الأكرب  الطالب  »الكبار«  بكلمة  نعني 
الطالب  هوؤلء  احتياج  ويعدُّ  ويعولون،  يعملون 
لاللتحاق  دافع  اأف�صل  وظيفة  على  للح�صول 
بربنامج لتطوير مهارات التعلُّم، كما ت�صهد برامج 
�صنًا-  الأ�صغر  الطالب  من  اإقباًل  الكبار  تعليم 
ع�صرة  ال�صابعة  اأو  ع�صرة  ال�صاد�صة  يبلغون  الذين 
وظلوا  الثانوية  املدر�صة  وتركوا  عمرهم-  من 
بحاجة اإلى تطوير مهاراتهم يف القراءة والكتابة.

والكبار يف �صمة  الثانوية  وي�صرتك طالب املرحلة 
اأ�صا�صية، اإذ تعلَّموا من جتاربهم املُرة اأن ل يرفعوا 
وحاول  حاولوا،  اأن  �صبق  لقد  عاتهم.  توقُّ �صقف 

اأخرى  مدار�س  وحاولت  اآخرون،  �صون  مدرِّ معهم 
ومع  تفلح،  املحاولت مل  تلك  ولكن معظم  اأي�صًا؛ 
القراءة- واكت�صاب مهارة  ذلك تفوق رغبتهم يف 
اأكرب يتمتَّع بها اجلميع ما عداهم، تفوق خماوفهم 
و�صكوكهم، فلماذا يجب على الطالب اأن يثق باأي 
�صخ�س �صيتولَّى تعليمه الآن؟ وما الفرق بني هذه 

املرة و�صابقاتها؟
يجب اأن يجيب كل برنامج لتعليم الكبار على هذه 
الأ�صئلة بو�صوح و�صدق و�صفافية، وميكن لهذا اأن 
يف  والرغبة  والتقييم  البيانات  ا�صتخدام  ن  يت�صمَّ
القائمة  والربامج  التدري�س  طرق  اختبار  اإعادة 

تعليم  برامج  تواجه  ولكي  فاعليته،  ثبتت  ما  على 
ومتويلها  دعمها  يجب  يات،  التحدِّ هذه  الكبار 
وعلى  منطقة  كل  م�صتوى  على  اأف�صل  ب�صكل 
امل�صتوى الوطني والفيدرايل، ومن م�صادر متويل 

خا�صة كذلك.
ة �صاقة على الطرفني على املتعلِّم  تعليم الكبار مهمَّ
واملعلِّم. على الكبار الراغبني يف التعلُّم اأن يديروا 
واأن  ناحية،  من  وعائالتهم  اأعمالهم  م�صوؤوليات 
التعلُّم  بربنامج  املدى  الطويل  اللتزام  قوا  يحقِّ
من ناحية اأخرى، ومن هنا كثريًا ما يحتاج هوؤلء 
وتتيح  والقبول،  املرونة  من  مزيد  اإلى  الطالب 

على املناطق التعليمية تطبيق اآليات املالحظة والت�صخي�س 
على الطالب الأكرب �صنًا الذين يعانون تاأخرًا يف مهاراتهم 
اإلى  دهم بت�صحيح مكثَّف كي ي�صعدوا  واأن تزوِّ التعليمية، 
وقت  تخ�صي�س  هذا  ن  يت�صمَّ التايل.  الدرا�صي  امل�صتوى 

يومي للقراءة والدرو�س اخل�صو�صية املكثَّفة.
وبالن�صبة اإلى طالب املراحل التعليمية الأعلى ب�صكل خا�س، 
ي�صبح التدريب القائم على احلا�صب الآيل وتكرار القراءة 
بتقييمهم  �س  متخ�صِّ مدر�س  قام  طاملا  الفاعلية  يف  غايًة 
ومالحظتهم، ويعدُّ احلا�صب الآيل ذا فائدة كبرية بالن�صبة 
اإلى طالب املرحلة الثانوية الذين قد يحتاجون اإلى التكرار 
ا�صتغرق  �صواء  املهارات،  من  معيَّنة  جمموعة  روا  يطوِّ كي 

تدريبهم اأ�صبوعني اأو �صهرين، اأو اأكرث.
فريدة  فر�صة  الثانوية  املرحلة  طالب  احتياجات  تتيح 
للمناطق التعليمية لتعزيز ارتباطها بربامج تعليم الكبار، 
مع  والتعاون  الكبار  تعليم  مناهج  درا�صة  ن  يت�صمَّ وهذا 

مراكز تعليم الكبار لتعليم الطالب الأكرب �صنًا.

طالب املرحلة الثانوية



تكتمل دورة التعليم بربامج تعليم الأ�صر التي ت�صتهدف الآباء والأطفال يف مرحلة ما قبل املدر�صة اأو مرحلة دخول املدر�صة، اإذ جتتمع هنا جميع 
ة. العنا�صر لت�صاعد على تعليم الكبار القراءة كي يح�صلوا على وظائف اأف�صل، ولتعطي الطالب الأكرب �صنًا فر�صًة لبدء م�صتقبلهم بقوَّ

نات هي: توفري الإر�صادات التعليمية للوالدين، وتوفري  ق اأهدافها املن�صودة وتثبت كفاءتها، على برامج تعليم الأ�صر اأن ت�صمل اأربعة مكوِّ ولكي حتقِّ
التوجيهات ال�صابقة للتعليم لالأطفال يف مرحلة ما قبل دخول املدر�صة، ومتكني الوالدين والأطفال من التعلُّم معًا، وتعليم الوالدين كيفية م�صاركة 

اأطفالهم قراءة الكتب والندماج معهم يف خمتلف اأن�صطة التعلُّم.
ل املعلمني لأطفالهم، واأن يدعموا مهاراتهم الرتبوية،  من خالل اإقناع الأ�صرة، ي�صتطيع الكبار الذين ل يعرفون القراءة والكتابة اأن ي�صبحوا اأوَّ

ن الرابع لربامج تعليم الأ�صر، األ وهو: نقل املهارات الرتبوية وتعزيزها. وهنا يربز املكوِّ

تعليم الأ�ضر
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مات جناح برامج تعليم الكبار مقوِّ
الكبار  تعلُّم  لدرا�صات  الوطني  املركز  اأجرى 
يات  وتعليمهم NCSALL درا�صة تناولت التحدِّ
اإذ  التعلُّم  برامج  يف  الكبار  يواجهها  التي 
حا�صمة  قرارات  يتخذوا  اأن  عليهم  »يجب 
عقبات  لوا  يذلِّ واأن  جل�صة،  كل  يف  للم�صاركة 

ح�صورهم لكل الف�صول التعليمية«.
املركز،  اإليها  ل  تو�صَّ التي  النتائج  �صوء  ويف 
من  اأنَّ  �صالب«  »دومينيك  الدكتورة  ترى 
لدى  املثابرة  مهارة  لرت�صيخ  املهمة  الطرق 
وو�صع  اأهدافهم  مناق�صة  الكبار،  املتعلِّمني 

عات واقعية حول تلك الأهداف. توقُّ

حتتاج برامج تعليم الكبار اإلى ا�صتغالل اأحد 
الوقت  يف  امل�صتغلة  وغري  لها  املتاحة  املوارد 
فكثريًا  اأنف�صهم،  الطالب  وهو  األ  نف�صه، 
ي�صاركوا  اأن  الطالب  من  الربامج  تطلب  ما 
وي�صفوا  غريهم  زوا  ليحفِّ جناحهم  ق�ص�س 
التعلُّم والعرتاف  اإن�صانيًا على عملية  طابعًا 

باجلميل ملموِّيل مثل هذه املبادرات املهمة.
كبري  طالب  وهو  فن�صرتبوخ«-  »مارتي  يرى 
املدير  من�صب  حاليًا  وي�صغل  �صابقًا  ال�صن 
اأنَّ املتعلِّمني  اإنك«-  التنفيذي ل�صركة »فاليو 
من  فبدًل  الكثري،  اإجناز  ي�صتطيعون  الكبار 

هوؤلء ق�ص�س جناحهم ومي�صوا،  يروي  اأن 
مهارات  هوؤلء ميلكون  اأنَّ  »فن�صرتبوخ«  يرى 
ي�صتطيعون تقدميها لربنامج  مة  قيِّ وخربات 
�صنحتاج  الفكرة،  هذه  قبلنا  فاإذا  التعليم، 
املتعلِّمني  اأنَّ  كما  التدريب،  اإلى  ذلك  بعد 
وي�صتطيعون  امل�صاعدة  يف  يرغبون  الكبار 
برامج  ي  توؤدِّ لن  »فن�صرتبوخ«:  يقول  ذلك. 
اإل  وجه  اأكمل  على  وظيفتها  الكبار  تعليم 
يف  الندماج  من  الكبار  الطالب  نت  مكَّ اإذا 
عملية جمع التربُّعات والتدري�س، واأي�صًا يف 

الإدارة.

بال�صماح  الأمور  هذه  مثل  الكتابة  تعليم  برامج 
تًا-  موؤقَّ الدرو�س  ي  تلقِّ عن  »بالتوقُّف«  للطالب 
اأو عدم توافر و�صائل  �صواء ب�صبب ظروف العمل، 
الأ�صرة،  اأو  الأطفال  رعاية  متطلَّبات  اأو  النتقال، 

ويف  ا�صتكماله،  قبل  الربنامج  »ترك«  من  بدًل 
اإلى  الطالب  يحتاج  لعودتهم،  ال�صابقة  الفرتة 
موارد ت�صاعدهم على ال�صتمرار وبناء مهاراتهم 
تعليم  برامج  ُتعنيِّ  اأخرى  ناحية  من  التعليمية. 

ون بجزء  بني ُي�صحُّ غني ومدرِّ �صني متفرِّ الكبار مدرِّ
يعرفونهم،  ل  طالب  اأجل  من  حياتهم  من  كبري 
لهذا  يكون  ومعلِّموهم،  الطالب  يت�صادق  فحني 

الوفاق مفعول ال�صحر على عملية التعلُّم.
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على مدى ال�صنوات املا�صية، خطا قطاع التعليم اخلا�س يف ولية »ماريالند« 
خطوات جريئة نحو املواءمة بني مناهج القراءة التي يتم تدري�صها يف الكليات 
مني ملهنة التدري�س اأن يظهروها كي  واجلامعات، واملعرفة التي يجب على املتقدِّ
يح�صلوا على ت�صريح اأو رخ�صة للتدري�س يف الولية، يف عام 1999 ُطِلب من 
رات  �صه من مقرَّ اتها اأن حت�صل على املوافقة على ما تدرِّ جامعات الولية وكليَّ
تعليمية وفقًا للمعايري وال�صروط، ومن هنا �صار اأي برنامج لتعليم القراءة غري 
تها. ي�صاف  املعلِّم برمَّ اإعداد  د بعدم العرتاف بعملية  للمعايري، يهدِّ مواكب 
ا�صتيعاب  ي�صتطيعون  ل  املدر�صني  بع�س  اأنَّ  اكت�صفت  الولية  اأنَّ  �صبق  ما  اإلى 

الربنامج القائم على قدرات الطالب والتقارير الت�صخي�صية اخلا�صة بهم.
العليا  التعليمية  �صات  املوؤ�صَّ اإلزام  يف  البداية  يف  »ماريالند«  ا�صتجابة  متّثلت 
رات  املقرَّ هذه  اعتمدت  مناهجها.  من  كجزء  رات  املقرَّ من  �صل�صلة  بتدري�س 
مثل  بعينها  مناٍح  على  والرتكيز  البحث،  على  القائمة  القراءة  مناهج  على 
وتقييم  املقروءة،  املواد  وجودة  القراءة،  وتدري�س  واكت�صابها،  القراءة  عملية 

تعليم القراءة.

حني يجد الأطفال �صعوبة يف تعلُّم القراءة، وحني 
على  القائمة  عات  التوقُّ الطالب  اأداء  يواكب  ل 
املطروح  ال�صوؤال  ي�صبح  املعيارية،  الختبارات 
ويبداأ  املدر�صة؟«،  يف  يتعلَّمونه  الذي  »ما  هو: 
يف  املعلِّمني  وحتى  واملجتمع،  والطالب  الآباء 
الت�صاوؤل عما يحدث- اأو ل يحدث- يف الف�صول 
التعليمية، لن�صل اإلى مثل هذه النتيجة الفا�صلة! 
ون طريقهم  فحني يرى املدر�صون تالميذهم ي�صقُّ
غري  باأنَّهم  ي�صعرون  اأو  يظنُّون  ا  فرمبَّ ب�صعوبة، 
لني ملثل هذه املهنة ال�صعبة  ين وغري موؤهَّ م�صتعدِّ
التي تق�صي بتدري�س جميع الطالب بال ا�صتثناء. 
�صني  املدرِّ تدريب  املعلِّمني يف  كليات  ف�صلت  لقد 
ال، اإذ اأثبتت درا�صة  على تعليم القراءة ب�صكل فعَّ

�صة يف  �صة تعليمية متخ�صِّ اأُجريت على 72 موؤ�صَّ
ة �صحيقة بني ما يتطلَّبه  تدريب املعلِّمني وجود هوَّ
امل�صتقبل.  �صو  مدرِّ يتعلَّمه  وما  القراءة،  علم 
القراءة  توجيهات  من  كثريًا  اأنَّ  الدرا�صة  بيَّنت 
مع  متكافئة  »غري  �صون  املدرِّ عليها  ب  يتدرَّ التي 

العلم«.
�صني والكتب ت�صف  اأنَّ كثريًا من املدرِّ لقد تبنيَّ 
مة،  عملية تعلُّم القراءة باأنَّها عملية تلقائية ومنظَّ
حتى  هذا،  د  يوؤكِّ علمي  اأ�صا�س  وجود  عدم  رغم 
لدى الأطفال الذين ي�صهل عليهم تعلُّم القراءة، 
اطالع  اأنَّ  اإلى  ة  عدَّ تعليمية  رات  مقرَّ وت�صري 
خرباتهم  تخاطب  مكتوبة  مواد  على  الأطفال 
القراءة،  مهارة  يف  طبيعيًا  تطورًا  لديهم  يولِّد 

واأنَّ التحفيز يكفي لرت�صيخ هذه املهارة، بيد اأنَّ 
وبالأدلة  علميًا  اإثباتها  يتم  مل  الطروحات  هذه 

العملية.
مناهج  كل  عن  التخلِّي  هو  املطلوب  لي�س  طبعًا 
عنا�صر  لت�صمل  تو�صيعها  يجب  بل  القراءة، 
اأخرى قوامها اأبحاث القراءة مثل اأهمية متييز 
خالل  فمن  القراءة،  مهارات  لتثبيت  الأ�صوات 
متييز الأ�صوات ي�صتطيع الأطفال فهم الأ�صوات 
منظومة  فهم  على  ي�صاعدهم  ما  املنطوقة، 
احلروف الأبجدية يف القراءة والكتابة على حد 
�صني  املدرِّ لِزم جميع  ُيً اآخر  �صواء، وهناك منهج 
عن  النظر  بغ�سِّ  القراءة  تدري�س  اأ�ص�س  بتعلُّم 

املادة التي �صيقومون بتدري�صها.

�ضيها كيف درَّبت »ماريالند« مدرِّ

حتى ل تف�ضل منظومة التعليم 

ما القراءة القائمة على املنهج العلمي؟
ي الوظائف التالية: ترى وزارة التعليم الأمريكية اأنَّ »القراءة القائمة على البحث العلمي« توؤدِّ

ف املناهج التجريبية املنظمة التي تعتمد على املالحظة والتجريب. u توظِّ
من حتلياًل دقيقًا للبيانات يتنا�صب مع اختبار الفر�صيات ويثبت ال�صتنتاجات العامة. u تت�صَّ

دة.  ر البيانات ال�صحيحة للمراقبني واملقيمني، وتتوافر من خالل معايري ومالحظات متعدِّ u تعتمد على القيا�صات ومناهج املالحظة التي توفِّ
�صون ويراجعها خرباء م�صتقلُّون؛ مراجعًة علميًة دقيقًة ومو�صوعية.  مها املتخ�صِّ u تعزيزها بالن�صرات واملراجعات التي يقدِّ
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ثانيًا: تعميم خدمات الأندية امل�ضتقلَّة

�صني الذين كانوا معتمدين ويقومون  اًل فقط، بل األزمت املدرِّ �صني اجلدد اأكرث تاأهُّ د من اأنَّ املدرِّ مل ت�صتهِدف »ماريالند« الربامج التح�صريية لتتاأكَّ
�صون بني اأخذ دورات تدريبية اإ�صافية اأو اجتياز اختبار و�صعتها  بالتدري�س بالفعل باإظهار معرفتهم ال�صرورية لتدري�س القراءة. ُخريِّ هوؤلء املدرِّ

»اإدارة خدمات الختبارات التعليمية« يف الولية.
ل ما بداأ كعالقة مت�صلِّطة وعدائية يف بع�س الأوقات اإلى عالقة �صراكة بني منظومة املدار�س والتعليم العايل يف »ماريالند«، فحني  ومبرور الوقت حتوَّ
رات التعليم البتدائي، جمعت بني اإخ�صائيي القراءة من التعليم العايل واإخ�صائيي املدار�س، ثم ا�صتخدمت  قامت الولية مبراجعة اإر�صادات مقرَّ

�صني. ل فيدراليًا ل�صتقطاب املتميِّزين من املدرِّ »ماريالند« منحة من برنامج »القراءة اأوًل« املموَّ

خيارات الإ�ضالح
اأوًل: املدر�ضة امل�ضتقلة

اأف�صل  �صنجد  فعالة،  اإ�صالحية  اإجراءات  التعليمية  املناطق  تتخذ  حني 
اأو  قوى التغيري تتمثَّل يف املدار�س امل�صتقلة. هي مبادرات يقودها الآباء، 
اأو غريهم من امل�صاركني واملهتمني بالتعليم، الذين يجتمعون  �صون،  املدرِّ
كي  املدر�صة  بهذه  التعليمية  املنطقة  ح  ت�صرِّ اأن  ويجب  لتاأ�صي�س مدر�صة، 
لي�صت  امل�صتقلة  املدار�س  املحلية.  التعليمية  املنظومة  من  جزءًا  ت�صبح 
ة وجمانية، لكنَّ ما يثري النتباه هنا هو اأنَّها  مدار�س خا�صة، بل هي عامَّ
جتمع بني ذوي ال�صغف واللتزام، والرغبة يف التغيري، واملنفعة التي تطول 
باملعايري  باللتزام  جدارتها  امل�صتقلَّة  املدار�س  هذه  تثبت  ول  اجلميع، 
املدار�س  م�صتوى  رفع  اإلى  وجودها  ي  يوؤدِّ بل  فح�صب،  الرفيعة  التعليمية 

املحيطة بها.
اأنَّ املدار�س امل�صتقلَّة تلعب  ترى »جني األني« رئي�صة مركز اإ�صالح التعليم 
بتعلُّم  الأمر  يتعلَّق  حني  وبخا�صة  التح�صيل،  فجوة  �صدِّ  يف  مهمًا  دورًا 
القراءة والكتابة، وذلك من خالل تعديل اأو اإلغاء الربامج غري ال�صاحلة، 
والقت�صار على املناهج احلديثة التي اأثبتت فاعليتها، حيث اإنَّ املدار�س 
امل�صتقلَّة- الأقل مركزية- ت�صع القرارات اخلا�صة بانتقاء الربامج- مثل 

قونها وي�صتخدمونها بالفعل. منهج القراءة- يف اأيدي من �صيطبِّ
�صون، وغريهم  يتطلَّب تاأ�صي�س مدر�صة م�صتقلَّة اأن ُيبدي اأولياء الأمور واملدرِّ
من ن�صطاء املجتمع التزامًا كبريًا وم�صاركة فعالة، ويعربِّ هذا عن تالحم 
�س بها  ُيدرِّ التي  الفرق يف الطريقة  القاعدة املجتمعية و�صغفها ب�صناعة 

الطالب بهدف مواكبة الحتياجات التعليمية اخلا�صة بكلٍّ منهم.

الأمر  العاملي،  امل�صتوى  على  التغيري  لتفعيل 
الأ�صرية  اجلهود  عن  اأهمية  يقل  ل  الذي 
الأندية  بع�س  دور  بو�صوح  نلم�س  واملجتمعية، 
ب�صفات  تتمتَّع  التي  امل�صتقلَّة  واجلمعيات 
جعلت  املثال:  �صبيل  فعلى  واجلديَّة،  اللتزام 
ق�صاياها  اإحدى  التعليم  »الروتاري«  اأندية 
مثل  املحلية،  املجموعات  من  بدءًا  الرئي�صة، 

النواة  ــــرت  وفَّ التي  »هــــايالندز«  جممـــوعة 
التمويلية للعمل العاملي ملجل�س التعليم.

التقنيات  اأحدث  »الروتاري«  اأندية  ت�صتخدم 
مه من م�صاعدات من  لتو�صيع نطاقات ما تقدِّ
باحلا�صب  املدعومة  التعليمية  »احللول  خالل 
لأيِّ  �صة  املوؤ�صَّ تتيحها  التي   CALS الآيل« 
خدمات  اإلى  الو�صول  ي�صتطيع  بالغ  اأو  طفل 

التقني  الربط  وميكن  ال�صريعة،  الإنرتنت 
الآيل«  املدعومة باحلا�صب  التعليمية  »احللول 
من تقدمي الإر�صادات التفاعلية القائمة على 
ل  والريا�صيات،  اللغة  يف  املتعلِّم  ا�صتجابة 
الدول  ويف  بل  فح�صب،  ال�صمالية  اأمريكا  يف 
النامية اأي�صًا، حيث تنت�صر خدمات الإنرتنت 

ب�صرعة كبرية.
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ثالثًا: الإعالم والتكنولوجيا
تعدُّ و�صائل الإعالم من اأهمِّ قنوات ربط اجلهود املجتمعية بالروؤية الوطنية، 
العادي  تنوير املواطن  اإلى كيفية  يَّة، فحني نتطلَّع  الأمِّ العاملية ملحو  وباجلهود 
ومتكينه، علينا ا�صتقاء خربة »مبادرة التعليم يف الوليات املتحدة الأمريكية« 
PLUS، فمنذ ثمانينيات القرن املا�صي وحتى منت�صف الت�صعينيات، اأطلقت 
»املبادرة« حملة برعاية كل من: هيئة الإذاعة الأمريكية »اإيه بي �صي«  وال�صبكة 
الإعالميتني  �صتني  املوؤ�صَّ هاتني  بقيادة  اإ�س«  بي  »بي  الأمريكية  التلفزيونية 
لة يف بثِّ الوعي حول  تها املتمثِّ بداأت »مبادرة التعليم يف الوليات املتحدة« مهمَّ
هذه  ملكافحة  الالزمة  املوارد  على  واحل�صول  الدعم  وجذب  يَّة  الأمِّ خطورة 
املجتمع،  اإلى كل مكونات  الو�صول  اأدوات �صملت  »املبادرة«  ا�صتخدمت  الآفة. 
الوطني  امل�صتويني  على  التنويرية  والر�صائل  الهواء،  على  امل�صاهدة  وتوفري 
لها،  التابعة  التلفزيون  ات  حمطَّ مع  �صراكات  عقد  اإلى  بالإ�صافة  واملحلي، 
املبادرة يف موا�صلة بثِّ ر�صالتها  التزمت  الأخرى، وقد  التعليمية  �صات  واملوؤ�صَّ

لفرتة زمنية طويلة.

كانت معادلة جناح »املبادرة« ب�صيطة، اإذ متثَّلت يف اجلمع بني ر�صائل الإذاعة 
ة جهات  والتلفزيون القومية واملحلية، وبني جهود القاعدة املجتمعية عرب عدَّ
املدخل  املنهج ذي  التعليمية، وجتلَّى ذكاء هذا  �صات  واملوؤ�صَّ لتوفري اخلدمات 
بي  »اإيه  من  كلٌّ  زت  ركَّ القومي  امل�صتوى  فعلى  ب�صاطته،  واملتكامل يف  املزدوج 
الوثائقية،  الأفالم  خالل  من  الوعي  بثِّ  يف  جهودهما  اإ�س«  بي  و»بي  �صي« 
الربامج  يف  املُذاعة  والق�ص�س  العامة،  والت�صريحات  الإخبارية،  والربامج 
والأفالم التلفزيونية، وعلى امل�صتوى املحلي مت ت�صجيع التطوُّع، وتوفري املوارد 

حمليًا، فكان كلَّما طلب املتعلِّمون امل�صاعدة، يجدون دائمًا من ي�صاعدهم.

عبور اجل�ضر
ما نعنيه بعبور اجل�صر هو تلك الرحلة التي جتد فيها جميع الأطراف نف�صها 
يِّني  الأمِّ اإلى  املتعلِّمون  ي�صل  الرحلة،  هذه  يف  التعليم،  ق�صية  بخدمة  معنية 
الذي  الواقع  احلياة؛  من  الآخر  اجلانب  اإلى  ويقودونهم  باأيديهم  وياأخذون 
يعي�صه املتعلِّمون، هذا يعني اأنَّ كل من يفتقرون اإلى مهارات القراءة والكتابة - 
وا اخلطى اإلى الأمام، ومب�صاعدة  يِّني- بحاجة اإلى من يدفعهم اأن يغذُّ اأي الأمِّ
الوعي  معادلة  من  الآخر  الطرف  اإلى  احلياة  ج�صر  يعربوا  كي  املتعلِّمني، 

والثقافة.

�صات وخارجها، ولأنَّ املجتمع  تبداأ مبادرات الإ�صالح احلقيقية من داخل املوؤ�صَّ
القراءة  معرفة  ولأنَّ  التعليم،  جودة  من  امل�صتفيدين  ل  اأوَّ هم  الأعمال  وعامل 
املجتمع  على  عمومًا،  واحلياة  التعليم  جودة  يف  الزاوية  حجر  هي  والكتابة 
عني، واجلمعيات املحلية،  بجميع اأطيافه- املمثَّلة يف اأ�صحاب الأعمال، وامل�صرِّ
�صات اخلدمية وغريها- اأن يدعموا الو�صول اإلى الغاية النبيلة املمثَّلة يف  واملوؤ�صَّ
اإتاحة فر�س التعليم للجميع، وبالت�صاوي، وعلى املجتمع اأن يلعب دورًا رياديًا 
ليتولَّى  غرينا  ننتظر  اأن  ينبغي  ول  ن�صتطيع،  ل  ولأنَّنا  الغاية،  هذه  حتقيق  يف 

يَّة، فاإنَّ خيارنا باأيدينا، وهو مرتوك لنا جميعًا. مواجهة وباء الأمِّ




